
FIREMNÍ AKCE, FAMILY DAYS, 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,  
SPORTOVNÍ DNY

SOUTĚŽE S VAŠÍM MINI 
VOZOVÝM PARKEM!

AKCNI PROGRAM  S

Stavíme také kapoty na přání.

20-120 jízd/hod 
PRŮCHODNOST

3-300+ 3h-neomezeně
PRO POČET OSOB TRVÁNÍ AKCE

Půjčujeme auta a rozdáváme zábavu, 
smích a radost jízdou terénními auty 
na ovládání, dětem i dospělým.

ideálně 1 měsíc
REZERVACE TERMÍNU



Postavíte si v týmech vlastní soutěžní  
závoďáky, a zasoutěžíte si s nimi.  

Záruka akční zábavy a hromadných startů na mobilní dráze.  
Vrací do dětských let a pomůže vypnout. 

Zkouška trpělivosti na trialové 
dráze prověří i nejlepší řidiče.

Týmová soutěžní disciplína,  
která vyzkouší spolupráci. 

Tématické úkoly pro  
teambuildingy. 

Ověříme vaši zručnost auty 4x4 
na dráze z výpočetní techniky. 

Závody a soutěže o ceny, 
adrenalinový zážitek v týmech

Postavíte si  
své závoďáky

Dráha na  
zručnost

Vtipně “převezeme“  
Váš brand

Škola smyku  
a Crash test

IT Challenge

MOŽNOSTI PROGRAMU

malá až střední20-120 jízd/hod 10-300+

DOBA STAVBY JE  0,5-1h



Odnesete 
si ocenění

Akční  
závody

Vyzkoušíte týmovou spolupráci, strategii, 
kreativitu, a vylepšíte Team spirit.

JAK TO FUNGUJE?
1) Vytvoříte si týmy, seznámíte se s průběhem akce, časovým harmonogramem a hodnocením
2) Dostanete budget na nákup komponentů a materiálu pro stavbu vašeho superauta
3) Promyslíte nejlepší týmovou strategii
4) Stavba týmového závoďáku z nakoupeného materiálu
5) Překážková dráha na zručnost a další zkušební disciplíny
6) HLAVNÍ ŠTAFETOVÉ ZÁVODY s hromadnými starty a bouračkami
7) Celkové vyhodnocení zohledňuje:  
     - kreativitu závodní kapoty 
     - rychlost v závodě      
     - zručnost řidičů 
     

NOVINKA: TÉMATICKY LADĚNÝ AUTOMOTIVE TEAMBUILDING

20-100

3-4h

PRO POČET OCOB

TRVÁNÍ AKCE



 

NABÍDKA
STANDARD ZÁKLADNÍ VELKÁ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ LUXUS AUTOMOTIVE

Zaměření děti i dospělí děti i dospělí děti i dospělí děti i dospělí dospělí

Kapacita osob do 20 20-60 60-200+ 200-1000+ 20-100
Počet aut 3-4 4-6 5-7 5-7 6-8

Průchodnost 40-60 jízd/h 50-75 jízd/h 70-105 jízd/h 70-120 jízd/h individuální

Doba trvání neomezeně neomezeně neomezeně 5-8h 3-5h

ZÁKLADNÍ PROGRAM
Volné jízdy a tréning

Hromadné starty a zápal do hry

Týmové závody s auty na čas volitelné

Zkušená obsluha

Mobilní dráha s překážkami a skokánky

Team spirit program

DOPLŇKOVÝ PROGRAM
Překážková dráha na zručnost volitelné volitelné volitelné volitelné

Akční show s rychlým autem bonus zdarma bonus zdarma

Stavba vlastních závodních kapot volitelné

Soutěž v převozu Vašeho Brandu

Tématické naladění akce k Vaší značce volitelné volitelné volitelné

Řidičské průkazy s fotkou volitelné volitelné
Upomínkové předměty volitelné volitelné
Diplomy a medaile volitelné volitelné
Workshop stavby autíček na památku volitelné volitelné volitelné volitelné
Extra druhá dráha volitelné volitelné

Crash test disciplína volitelné volitelné volitelné

ROZŠÍŘENÝ VOLITELNÝ PROGRAM
TIP : Stavba kapot Vašeho brandu  /  Show s rychlými auty  /  IT Challenge - speciální dráha pro IT firmy  /  Škola smyku  /  Malování na obličej  /   
Dočasné tetování hennou  /  Autoškola pro plyšáky  /  Fotokoutek



www.rcautaevent.cz

Pavel Kynický 
776105039  
pavel@rcautaevent.cz       
      rcautaprodeti

Stovky spokojených klientů:

 

STOVKY SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ

a další ...

 

NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT  
S JAKÝMKOLIV DOTAZEM


